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VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY.

• Toimii muistisairautta sairastavien, heidän omaistensa ja 
läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena koko 
Varsinais-Suomen alueella

• Työntekijöitä 19 kpl

• Jäseniä n. 700

• Toimintamuotoja:
• Muistineuvontaa, ensitietokursseja
• Tukiryhmiä ja virkistyslomia
• Koulutusta ja konsultaatiota
• Alaosastotoimintaa ja juttutupia
• Jäsentoimintaa
• Muistikuntoutus Tammikoti
• Erilaiset projektit 



YLEISIMMÄT MUISTISAIRAUDET

• Alzheimerin tauti  60-70 %

• Verisuoniperäinen muistisairaus  15-20 %

• Lewyn kappale –tauti  15 %

• Muut syyt  10-15 %



MUISTISAIRAUKSILLE 
OMINAISTA

• Kognitiiviset oireet

• Fyysiset oireet

• Käytösoireet



Muistisairaudet = Dementia?

• Muistisairaudet aiheuttavat edetessään oirekokonaisuuden, jota kutsutaan 
dementiaksi.

• Oirekokonaisuus, johon erityisesti lähimuistin heikentymisen lisäksi liittyy 
vähintään yksi seuraavista:
• tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat
• toiminnanohjauksen ongelmat
• kielelliset vaikeudet
• hahmottamisen vaikeudet

• Kaikki oireet ovat yksilöllisiä, eivät tule kaikille.  Joillakin oire korostuu jo 
sairauden alkuvaiheessa, riippuen mitä aivojen aluetta sairaus vaurioittaa.  



Muistisairauden vaikutukset kognitiivisiin 
toimintoihin…

• Lähimuistin heikkeneminen

• Toiminnanohjauksen hidastuminen 

• Päättelykyvyn heikkeneminen 

• Keskittymiskyvyn heikkeneminen 

• Hahmotusvaikeudet

• Orientaation häiriöt

• Visuospatiaaliset vaikeudet 

• Kätevyyden ongelmat 



Oireet käytännössä

Muistin heikentyminen

➢ Uuden oppiminen on vaikeaa, sovitut asiat unohtuvat

➢ Kyselee tai puhuu samoja asioita

➢ Ei muista annettuja ohjeita

➢ Tavarat hukassa

➢ Muistiaines sekoittuu; puhuu ”sekavia”, vaikuttaa harhaiselta

Toiminnanohjaus hidastuu

➢ Oman toiminnan suunnittelu ja toiminnan aloittaminen vaikeutuvat

➢ Häiriöherkkyys lisääntyy

➢ Oman toiminnan muuntaminen ympäristöstä ja tilanteesta riippuen vaikeutuu

➢ Ohjeiden seuraaminen on vaikeaa



Päättelykyky heikentyy/looginen ajattelu haurastuu

➢ Syy-seuraus suhteiden ymmärtäminen heikentyy

➢ Faktoihin perustuvat päätöksenteko vaikeutuu

➢ Asioiden yhdistäminen ei aina onnistu

Keskittymiskyky heikentyy

➢ Keskittyminen herpaantuu ja tekeminen jää kesken

➢ Ulkopuolisten ärsykkeiden vaikutus korostuu

➢ Tarkkaavaisuuden jakaminen vaikeutuu



Orientaation vaikeudet ja nähdyn hahmottamisen vaikeudet

➢ Oman olinpaikan, ajankohdan ja oman aseman ymmärrys hämärtyy

➢ Vaikea oppia reittejä, eksyy helposti 

➢ Ajan hallinta ja arviointi on työlästä
➢ Vaikea hahmottaa ympäristön esineiden etäisyyksiä, suuntaa ja ulottuvuuksia, korkeutta (visuospatinen 

hahmottaminen)

➢ Vaikeus tunnistaa nähtyä ja erottaa yksityiskohtia  



Muistisairauden vaikutuksia 
fyysiseen toimintakykyyn 

• Toimintojen suorittaminen  ja suunnitteleminen hankaloituvat 

-> haluttomuus liikkua, kyky ymmärtää liikkumisen merkitystä               
heikkenee

• Aloitekyvyttömyys aiheuttaa liikkumattomuutta

• Ryhti kumartuu, askeleet lyhentyvät ja kävely ”levenee”, 
tasapaino heikkenee

• Toiminnot hidastuvat, jäykkyys lisääntyy

• Lihasvoima ja kestävyys heikentyvät



Käytösoireet

• Harhaluulot (varastamisharhat , ajatukset ylimääräisistä asukkaista)

• Aistiharhat (näköharhat, kuuloharhat)

• Levottomuus/ aggressiivisuus

• Masentuneisuus/ alakuloisuus

• Ahdistuneisuus

• Apatia/ välinpitämättömyys

• Toisto-oireet ja tavaroiden keräily

• Ärtyisyys/ mielialan vaihtelu

• Poikkeava motorinen käyttäytyminen

• Unen häiriöt



Kodin turvaa vai turvaton koti?

• Kaltoinkohtelu

• Eksyminen/katoamien

• Ulkoinen uhka, rikokset yms.

• Poikkeustilanteet (myrsky, sähkökatko)

• Kaatuminen

• Lääketurvallisuus

• Tulipalot



Kodin turvaa vai turvaton koti?

Erityisesti huomioitava:

• Yksin asuvat muistisairautta sairastavat

• Iäkkäissä/huonokuntoisissa asuinrakennuksissa asuvat

• Asukkaat, joiden toimintakyky on heikentynyt

• Asukkaat, joilla on käytösoireita

• Asukkaat, joilla on ilmennyt vaaratilanteita aikaisemmin

• Asukkaat, jotka tupakoivat



PALOTURVALLISUUS JA MUISTISAIRAUS



Tulipalo – miten toimimme?

1. Palovaroittimen äänen tunnistaminen tai savun haju (muisti, 
tunnistaminen, looginen ajattelu, kuulo)

2. Vaaran tunnistaminen (looginen ajattelu, syyseuraus)
3. Päätös toiminnasta (päätöksenteko, toiminnanohjaus)
4. Liikkeelle lähtö (motoriset taidot, lihasvoima, tasapaino)
5. Tilan ja paikan hahmottaminen

(muisti, visuaalinen hahmottaminen, näkö)
6.    Poistumisen suunnittelu

(toiminnanohjaus, muisti, tarkkaavaisuus, valinnan tekeminen)
7.    Oven löytäminen (muisti, tarkkaavaisuus, visuaalinen hahmottaminen)
8.    Oven avaaminen

(hienomotoriikka, lihasvoima, tasapaino, visuaalinen hahmottaminen)







Keskisuomalainen. fi

Lukkopuoti.fi
Ylefi



Kotona asumisen riskejä paloturvallisuuden 
näkökulmasta

• Puulämmitys

• Lieden käyttö

• Omatoimikorjaus/vanhat sähkölaitteet

• Palavan materiaalin säilytys

• Kynttilät

• Sauna

• Valaisimet joissa hehkulamppu

• Tupakointi

• Alkoholin käyttö



Miten lisätä kodin turvallisuutta?

RISKIEN TUNNISTAMINEN YMRÄRISTÖSSÄ JA TOIMINTAKYVYSSÄ

- Omaisten ja läheisten haastattelu

- Kotona käyvien ammattihenkilöiden havainnot

- Sairauden varhaisvaiheessa myös sairastuneen haastattelu

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMET

- Omaisten ja läheisten tiedon lisääminen

- Fyysisen ympäristön muutostyöt

- Sairastuneen toimintakyvyn ylläpitäminen



Kiinnitä huomiota..
• Jos liettä ei käytetä, onko sulake poissa?

• Jos liesi on käytössä, onko lieden päällä/läheisyydessä tarpeetonta tavaraa?

• Onko kattilat/paistinpannut mustuneet?

• Jos saunaa ei käytetä, onko sulake poissa?

• Jos sauna on käytössä, onko siellä tarpeetonta tavaraa?

• Onko tulisijan ympäristö siisti?

• Onko asunnossa poltettu kynttilöitä?

• Pääseekö asunnossa kulkemaan vaivatta?

• Onko sähkölaitteet asiallisessa kunnossa?

• Onko sähkölaitteiden päälliset tyhjät?



• Löytyykö palovaroitin?

✓Onko varoitin testattu?

✓Kenen vastuulla testaaminen on?

✓Mitä jos varoitin hälyttää?



Fyysisen ympäristön muutostyöt

• Esteettömät kulkureitit (matot pois, tavarat paikoilleen)

• Valaistus (huom. Yö valaistus)

• Kontrastit

• Värierot (punainen, keltainen)

• Apuvälineet

• Esteettömyys

• Kalusteiden turvallisuus (esim. lieden kiinnitys)



Esimerkkejä ratkaisuista



Papunet. fi



Turvallisuutta lisäävät ratkaisut

• Liesivahti

• Bonpet – sammutusampulli

• Ajastin pistorasiaan

• Puhuva palovaroitin

• Palovaroittimen Pips – paristokotelo

• Unikia Rappel –palovaroitin

• Hälytysjärjestelmät

• Turvarannekkeet

• Katso: http://www.valli.fi/julkaisut/oppaat/



Yhteenveto
Muistettavaa:

• Paloturvallisuuden edistäminen ja riskien vähentäminen on kaikkien 
velvollisuus ja etu

• Fyysisen ympäristön muokkaaminen on tehokkain tapa 
ennaltaehkäistä onnettomuuksia

• Saatavilla on toimivia turvalaitteita

Ajateltavaa:

• Kenen vastuulla Muistisairautta sairastavan kodin turvallisuus on?

• Kuinka pitkälle muistisairautta sairastavan itsemääräämisoikeutta 
voidaan kunnioittaa?

• Suunnataanko ennaltaehkäisyyn riittävästi resursseja?



• www. muistiturku.fi

• http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

• http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/erityiskysymyksia/turvallisuus/

• http://www.muistiasiantuntijat.fi/?lang=fi

• http://www.spek.fi/loader.aspx?id=ec05dc23-5191-448e-9d13-
9735d9d04354

• http://www.kotitapaturma.fi/turvallinen-koti/

• Muistisairaudet

Timo Erkinjuntti, Anne Remes, Juha Rinne, Hilkka Soininen (toim. 2., 
uudistettu painos 2015, 696 sivua, sidottu
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OTA YHTEYTTÄ:

Hanne -Maarit Mansala

hanne.mansala@muistiturku.fi

Palvelu- ja kehittämispäällikkö

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

Varusmestarintie 15

20360 Turku

040 1769744

044 2020533 (toimisto)


